
AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG 1995. ÁPRILIS 19-I
HATÁROZATA AZ EURÓPAI PARLAMENT VIZSGÁLATI JOGÁNAK GYAKORLÁSÁT

SZABÁLYOZÓ RÉSZLETES RENDELKEZÉSEKRŐL1

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság,

tekintettel az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak 20b
cikkére,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak 193. cikkére,

tekintettel az Európai Atomenergia-Közösséget létrehozó Szerződésre, és különösen annak
107b cikkére,

mivel az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes
rendelkezéseket az Európai Közösségeket létrehozó Szerződésekben megállapított
rendelkezések kellő figyelembevételével kell megállapítani;

mivel az ideiglenes vizsgálóbizottságoknak rendelkezniük kell a feladataik ellátásához
szükséges eszközökkel; mivel ehhez elengedhetetlen, hogy a tagállamok és az Európai
Közösségek intézményei és szervei megtegyenek minden szükséges intézkedést e feladatok
elvégzésének megkönnyítése érdekében;

mivel az ideiglenes vizsgálóbizottságok eljárásainak titkosságát és bizalmasságát védelemben
kell részesíteni;

mivel a három érintett intézmény egyikének kérelmére az Európai Parlament vizsgálati jogának
gyakorlását szabályozó részletes rendelkezések a jelenlegi európai parlamenti ciklus lezárását
követően a tapasztalatok fényében felülvizsgálhatók,

KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL ELFOGADTÁK EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Parlament vizsgálati jogának gyakorlását szabályozó részletes rendelkezéseket az
ESZAK Szerződés 20b, az EK-Szerződés 193. és az Euratom Szerződés 107b cikkének
megfelelően e Határozattal állapítják meg.

2. cikk

1. Az 1. cikkben említett Szerződésekben megállapított feltételekre és korlátozásokra is
figyelemmel feladatainak ellátása során az Európai Parlament a képviselők egynegyedének
kérelmére ideiglenes vizsgálóbizottságot állíthat fel a közösségi jog állítólagos megsértése
vagy az Európai Közösségek intézménye vagy szerve, egy tagállam közigazgatása vagy a
közösségi jog által annak alkalmazására felhatalmazott személyek által a közösségi jog
alkalmazása során elkövetett állítólagos hivatali visszásságok kivizsgálása céljából.
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Az ideiglenes vizsgálóbizottságok összetételét és eljárási szabályait az Európai Parlament
határozza meg.

Az ideiglenes vizsgálóbizottságot felállító határozatot, amely meghatározza a bizottság célját
és a jelentés benyújtásának határidejét, kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

2. Az ideiglenes vizsgálóbizottság feladatait a Szerződések által az Európai Közösségek
intézményeire és szerveire ruházott hatásköröknek megfelelően látja el.

Az ideiglenes vizsgálóbizottság tagjai, illetve bármely más személy, aki hivatali feladatai
ellátása során olyan tények, információk, ismeretek, dokumentumok vagy tárgyak birtokában
jutott, amelyeket a tagállamok vagy egy közösségi intézmény által elfogadott rendelkezések
szerint titkosan kell kezelni, még feladataik megszűnését követően is kötelesek ezeket
illetéktelen személyek és a nyilvánosság előtt titokban tartani.

A meghallgatások és a tanúvallomások nyilvánosak. A vizsgálóbizottság tagjai egynegyedének
kérelmére, illetve a közösségi vagy a nemzeti hatóság kérelmére, illetve amennyiben az
ideiglenes vizsgálóbizottság titkos információkat vizsgál, az eljárásokat zárt ülésen folytatják
le. A tanúknak és a szakértőknek jogukban áll zárt ülésen tanúvallomást vagy nyilatkozatot
tenni.

3. Ideiglenes vizsgálóbizottság nemzeti vagy közösségi bíróság előtt folyamatban levő
ügyeket a bírósági eljárás lezárásáig nem vizsgálhat.

A Bizottság az (1) bekezdés szerinti kihirdetés időpontjától vagy a közösségi jog tagállam általi
megsértéséről az ideiglenes vizsgálóbizottságnál tett bejelentésnek a Bizottsággal történő
közlésétől számított két hónapos határidőn belül értesítheti az Európai Parlamentet arról, hogy
az ideiglenes vizsgálóbizottság által kivizsgálandó ügy a Bizottság előtt folyó, a pert megelőző
eljárás tárgya; ilyen esetekben az ideiglenes vizsgálóbizottság valamennyi szükséges
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Bizottság számára a Szerződések által ráruházott
hatáskör teljes körű gyakorlását lehetővé tegye.

4. Az ideiglenes vizsgálóbizottság a jelentésének a felállításakor megállapított határidőn
belüli benyújtásakor vagy legkésőbb a felállítását követő tizenkét hónapot meg nem haladó
határidő lejártakor, de legkésőbb a parlamenti ciklus végén mindenképpen megszűnik.

Indokolt határozat alapján az Európai Parlament a tizenkét hónapos határidőt két alkalommal
három hónappal meghosszabbíthatja. Az ilyen határozatot kihirdetik az Európai Unió
Hivatalos Lapjában.

5. Ideiglenes vizsgálóbizottság nem állítható fel vagy alakítható meg újra olyan ügyek
tekintetében, amelyekben ideiglenes vizsgálóbizottság már végzett vizsgálatot, ha a vizsgálati
jelentés benyújtását vagy a megbízatás befejezését követően legalább tizenkét hónap nem telt
el, kivéve, ha új tények merültek fel.

3. cikk

1. Az ideiglenes vizsgálóbizottság a közösségi jog alkalmazása során elkövetett
állítólagos jogsértések vagy hivatali visszásságok megállapításához szükséges vizsgálatokat az
alábbi feltételek szerint végzi.
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2. Az ideiglenes vizsgálóbizottság felkérheti az Európai Közösségek egy intézményét
vagy szervét, illetve egy tagállam kormányát egy tagjának az eljárásban történő részvételre
való kijelölésére.

3. Az ideiglenes vizsgálóbizottság indokolt kérelmére az érintett tagállam és az Európai
Közösségek intézményei vagy szervei kijelölik az ideiglenes vizsgálóbizottság előtti
megjelenésre felhatalmazott tisztviselőt vagy alkalmazottat, kivéve, ha nemzeti vagy közösségi
jogszabályokból eredő titoktartási, vagy köz-, illetve nemzetbiztonsági okok nem teszik
lehetővé.

A kérdéses tisztviselő vagy alkalmazott kormánya vagy intézménye nevében és annak
utasításai alapján szólal fel. A tisztviselőt vagy alkalmazottat továbbra is kötik a rá vonatkozó
szabályok.

4. A tagállamok hatóságai, valamint az Európai Közösségek intézményei vagy szervei az
ideiglenes vizsgálóbizottság kérelmére vagy saját kezdeményezésre az ideiglenes
vizsgálóbizottság rendelkezésére bocsátják a feladatai ellátásához szükséges dokumentumokat,
kivéve, ha nemzeti vagy közösségi jogszabályokból vagy szabályokból eredő titoktartási vagy
köz-, illetve nemzetbiztonsági okok ezt nem teszik lehetővé.

5. A (3) és a (4) bekezdés nem sérti a tagállamok bármely más, a tisztviselők megjelenését
és dokumentumok továbbítását tiltó rendelkezését.

A titoktartási vagy köz-, illetve nemzetbiztonsági okokból vagy az első albekezdésben említett
rendelkezésekből felmerülő akadályról az Európai Parlamentet az érintett tagállam kormánya
vagy az intézmény nevében eljárásra felhatalmazott képviselő értesíti.

6. Az Európai Közösségek intézményei és szervei az érintett tagállam előzetes
tájékoztatása nélkül nem bocsátanak az ideiglenes vizsgálóbizottság rendelkezésére a
tagállamból származó dokumentumokat.

Az Európai Közösségek intézményei és szervei az érintett tagállam előzetes hozzájárulása
nélkül nem továbbítanak az ideiglenes vizsgálóbizottságnak az (5) bekezdés hatálya alá tartozó
dokumentumokat.

7. A (3), (4) és az (5) bekezdés a közösségi jog által annak végrehajtására felhatalmazott
természetes vagy jogi személyekre alkalmazandó.

8. Feladatai ellátásához szükséges mértékben, az ideiglenes vizsgálóbizottság bármely
más személyt is a bizottság előtti tanúskodásra hívhat fel. Az ideiglenes vizsgálóbizottság
tájékoztatja a vizsgálat során megnevezett bármely személyt, akire nézve a megnevezés
hátrányos lehet; az ideiglenes vizsgálóbizottság az ilyen személyt kérelmére meghallgatja.

4. cikk

1. Az ideiglenes vizsgálóbizottság által megszerzett információ kizárólag a bizottság
feladatainak végrehajtására használható fel. Az információ nem hozható nyilvánosságra
amennyiben titkos, vagy bizalmas jellegű anyagokat tartalmaz, illetve amennyiben
személyeket nevez meg.

Az ideiglenes vizsgálóbizottságok eljárásai titkosságának és bizalmasságának biztosításához
szükséges igazgatási intézkedéseket és eljárási szabályokat az Európai Parlament fogadja el.
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2. Az ideiglenes vizsgálóbizottság jelentését az Európai Parlamentnek nyújtja be, amely
az (1) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel a jelentés nyilvánosságra hozataláról határozhat.

3. Az Európai Parlament az ideiglenes vizsgálóbizottság jelentése alapján elfogadott
bármely ajánlást továbbíthat az Európai Közösségek intézményei vagy szervei, illetve a
tagállamok részére. Ezen ajánlásokból az Európai Közösségek intézményei vagy szervei,
illetve a tagállamok levonják az általuk megfelelőnek tartott következtetést.

5. cikk

A tagállamok nemzeti hatóságainak címzett, e határozat alkalmazását célzó minden közlés a
tagállamoknak az Európai Unió mellé akkreditált állandó képviseletén keresztül történik.

6. cikk

A fenti szabályok az Európai Parlament, a Tanács vagy a Bizottság kérelmére az Európai
Parlament folyó ciklusa lezárását követően a tapasztalatok fényében felülvizsgálhatók.

7. cikk

E határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.
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